
A szeizmikus interpretáció 
elvi lehetőségei és hazai 
szénhidrogénkutatási célú feladatai

A szeizmikus interpretáció szerepének, fej
lettségi szintjének megítélésénél a szeizmikus 
módszer egészének áttekintéséből, s a csatlakozó 
tudományágak közötti helyzetéből kell kiin
dulni.

A szeizmikus kiértékelés lehetőségei a szeiz
mikus terepi mérési módszertanban, az adat
regisztrálás és feldolgozás eszközeiben, a feldol
gozási programok földtani, fizikai, valamint ma
tematikai modelljeiben gyökereznek, csak ezek
kel szoros kölcsönhatásban fejlődhetnek. Ugyan
akkor az interpretációnak a munkafázisok lán
colatában elfoglalt helyzete igen kritikus, mivel 
interdiszciplináris területet fog át. Fizikai el
veket felhasználó mérések eredményeit kell a 
földtan nyelvére átfordítani. Másrészről a föld
tan szempontjából a szeizmikáról kialakított ér
tékítélet az interpretáción keresztül történik.

A kiértékelési munkafolyamatban vannak 
egzaktul elvégezhető feladatok (pl. mélység
meghatározás), de szép számmal előfordulnak 
olyan munkafázisok is, amelyek szabályokkal 
pontosan nem definiálhatók (pl.: különböző 
képződmények kontaktzónájának meghatározá
sa, kiékelődési övezetek, vetőzónák helyének 
kijelölése).

E gondolatmenet általánosításával néhány — 
ezideig talán kellő súllyal figyelembe nem vett
— következtetésre juthatunk.

A szeizmikus kutatás során háromféle vizs
gálati-döntési szintet különíthetünk el.

Az első döntési szinten — az alaptudományok 
szintjén — matematikai modellekkel, formulák
kal, fizikai, elektronikai alapelvek felhasználá
sával végzünk el műveleteket (pl. bináris erő
sítés, dekonvolució, migráció).

A második döntési szinthez a felismert sza
bályok alkalmazása tartozik, mivel ezeket fi
zikai folyamatok alapján állítottuk fel (pl.: for
rás és vételi oldali csoportosítás a zavarhullá
mok elnyomásában).

Természetesnek kell tartanunk azonban azt, 
hogy az ismeretek bővülésével az alapelvek 
vagy a szabályok újra, ill. pontosabban fogal
mazódnak meg.

Ha viszont a harmadik típusú döntési fázis
hoz, az ítéletalkotáshoz érkezünk, elbizonytala
nodunk. S mindez azért van, mert ítéletet alko
tunk — esetünkben a szeizmikus szelvényről
— úgy, hogy egyszerűen ránézünk.

Ez a „művelet” nem ítélhető el, mert az em
beri szem, a hozzá tartozó fejben felhalmozott 
ismeretekkel együtt nem rossz műszer. Mind
addig, míg a földtani modell nem fejezhető ki 
egyenletek rendszerével, a számítógép sem ta
nítható meg földtani értelmezésre. így ez a te
vékenység a gyakorlott szem és agy dolga ma

rad. Miután ezt az ítéletalkotási fázist nem le
het pontosan körvonalazott kritériumok rend
szerébe foglalni, a kiértékelő ismereteitől, ta
pasztalataitól, intuitív képességeitől függ az, 
hogy a szeizmikus szelvényt miként ítéli meg.

Jogosan tehető fel a kérdés, hogy a személyi 
jegyeket magán viselő ítéletalkotás helyessé
gében mennyire bízhatunk.

S itt van a paradoxon. Addig, amíg az első 
két vizsgálati szint jól igazolt természettudomá
nyos igazságokon alapszik, a harmadik szinten 
csupán ránézéssel alkotunk ítéletet a szeizmikus 
szelvényről, beleértve az első két fázis tevé
kenységét is. Ez a legveszélyesebb, egyben a 
legfelelősségteljesebb pont.

Veszélyes akkor, ha az ítéletalkotáshoz nem 
gondoljuk végig kellő mélységig azokat a fo
lyamatokat, amelyeken a szeizmikus jelek át
mennek, valamint azokat a műveleteket, ame
lyeket a különböző megjelenítésekhez az ada
tokon végrehajtunk. Bármely típusú szelvény 
a tényleges földtani modell valamilyen közelí
tésének fogható fel. Az értelmezés igen fontos 
eleme az is, ha van fogalmunk a közelítés mér
tékéről, arról, hogy a tényleges modellt milyen 
torzításokkal látjuk együtt.

Végül is, mi az ítéletalkotás helyességének 
kritériuma? Jelenleg azt fogadjuk el, ami föld
tani szempontból plauzibilis, és tulajdonképpen 
ez a végső kritériumunk. El is kell fogadni, 
mert ezt tekintjük a szeizmika és a földtan kö
zötti megalapozott interdiszciplinaritásnak. Ezt 
a felfogást a szeizmikát követő mélyfúrások 
messzemenően igazolják.

Az ítéletalkotásnak azonban gyenge pontja is 
a plauzibilitás. A problémakör a szeizmikus mé
rési adatok többféle értelmezési lehetőségében 
gyökerezik.

E bevezető gondolatok figyelembevételével 
nézzük meg. milyen elvi célkitűzéseket lehet 
meghatározni a szeizmikus interpretációval 
szemben.

Egyszerűen és tömören fogalmazva:
1. — a kutatott földtani modell lehető leg

hűbb, legrészletesebb térbeli képét adja 
meg (morfológia)

2. — a meghatározott geometriai képet töltse
ki a szeizmikus jelekből nyerhető fizikai 
paraméterekkel, melyek a földtani mo
dell megalkotását elősegítik, beleértve 
még a fluidum akkumulációra vonatkozó 
információkat is.

Nézzük először a morfológiára vonatkozó ada
tokat.

A szeizmikus módszerek kezdetüktől fogva 
alapvetően a szerkezeti kép meghatározására 
irányultak. Ki lehet jelenteni, hogy ez a cél a
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jövőben sem fog veszíteni fontosságából. Sőt, 
a mérési metodika és a számítógépes feldolgo
zás fejlődésével a geometriai interpretáció is 
egyre pontosabbá válhat. Elég, ha azokra a fej
lődési szakaszokra gondolunk, melyek a közös 
mélységpontos eljárás kifejlesztésével, vagy a 
digitális jelrögzítés és a számítógépes feldolgo
zás bevezetésével kapcsolatosak.

A feldolgozási programok területén igen je
lentős állomásoknak tekintendők: a dekonvo- 
lució, a migráció, újabban a wavelet feldolgo
zási elv, valamint a szeizmikus inverzió és a 
modellezés.

Ha az elmondottakat a Geofizikai Kutató 
Vállalat szempontjából vizsgáljuk, megállapít
ható, hogy a wavelet-feldolgozás és a modelle
zés kivételével a többi eszközök és módszerek 
rendelkezésünkre állnak.

A tényleges szelvényméréseken túl alapvető 
fontosságúak a szeizmikus interpretációhoz a 
mélyfúrásokban végzett sebességmérések. Ezek
nek egy teljesebb változata az, amely nemcsak 
az első, hanem a későbbi beérkezések regisztrá
lását is magában foglalja. A mérés e módozatát 
vertikális szeizmikus szelvényezésnek nevezi a 
vonatkozó szakirodalom (VSP) [1, 2, 3].

«EPTH IFEE.T1

SYNTHETIC SEISM06RAM
HvttlftM My PrloirtM M i Fill b t in ii

SEISMIC DATA

1. ábra: Vertikális szeizmikus szelvényezés modellje [2] szerint

Az 1. sz. ábra illusztrálja a mérés eredmé
nyét, és a felhasználás lehetőségeit.

A modellen balra fent látható egy mélyfúrás 
akusztikus szelvénye (a mélység jobbról balra 
nő), alatta a szintetikus vertikális időszelvény. 
Ezen szintén jobbról balra növekvő idővel mu
tatkozik az első beérkezés, amely tulajdonkép
pen a hagyományos sebességmérés T =  f(H) di
agramjának felel meg. Az első beérkezésektől 
jobb oldalra növekvő idővel kiinduló reflexiók 
a diagram szélén a felszínre érkezés időpontját 
adják. Az első beérkezéssel párhuzamos, ké
sőbbi hullámok a felszínről visszavert és lefelé 
haladó pályáknak felelnek meg.

Az ábra középső részén a "szintetikus szeiz- 
mogram változatok láthatók (többszörösök, egy
szeresek, a kettő együtt).

Végül az ábra jobb oldalán a mélyfúrásnál 
készült szeizmikus időszelvényszakasz van fel
tüntetve.

Ezeket az adatokat egymással és a fúrás 
földtani rétegsorával összevetve a szeizmikus 
hullámtér mélyebb megértése válik lehetővé. 
Meghatározhatók a reflexiók, a többszörösök 
keletkezési helyei, s ezek kölcsönös helyzete az 
időszelvényen. Mód nyílik továbbá a szeizmikus 
jelek alakjának a földtani határfelületekkel 
történő együttes vizsgálatára.
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Long szeizmikus sebesség

1 VII • • • 9 О 9 О 9
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paraméterek

Sztratigráf iái csillapítás 9 О о о 9
Abszorpciós csillapítás О О о о

Longitudinális hull frekv 9 О о о 9
Transzverzális hull 

reflexiós idő
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A m plitúdó ? ?

Csillapodás ? ?
• geom etriai in fo -m áció

Fre kve nc ia ? ? 9
о

kvalita tív  felhasználású 

elvileg fe lhasználható

fiz ika i
p a ra 

méterek

о transzverzális hullám
paraméterek

2. ábra. Szeizmikus paraméterek és a meghatározandó földtani jellemzők összefüggése

3. ábra: Intervallum-sebesség, abszorpció és sűrűség összefüggése a kőzettípusokkal
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Most nézzük meg az interpretáció második 
fázisának elvi lehetőségeit (2. sz. ábra) [4].

Az ábrán a sorokban feltüntettük a jelenleg 
felhasznált és a jövőben felhasználható szeiz
mikus: paramétereket (a szaggatott vonal alatt 
a transzverzális hullámparaméterek is fel van
nak tüntetve, de ezekkel most nem foglalko
zunk).

Az oszlopok szerint a földtani modell főbb 
jellemzőit rendeztük.

Kitöltött körökkel vannak feltüntetve a mor
fológiára vonatkozó adatkapcsolatok, a félig 
kitöltött és kitöltetlen körök a jelenleg rendel
kezésre álló, illetve a lehetséges szeizmikus pa
raméterek és a meghatározandó földtani jellem
zők kapcsolatát mutatják.

Látható az ábrán egyrészről az, hogy a meg
határozandó földtani adatok száma nagyobb, 
Pint az ehhez felhasználható fizikai paramé+e ■ 
rek száma (nem véve figyelembe a transzverzá
lis hullámmódot).

Feltűnő másrészről az, hogy a szeizmikus 
jelből nyerhető paraméterek közül milyen ke
veset áll még módunkban meghatározni és fel
használni.

A félig kitöltött körökkel a hazai viszonyaink 
között esetenként kvalitatív jelleggel felhasznál
ható paramétereket tüntettük föl.

A fizikai paraméterek és a kőzettípusok kö
zötti empirikus összefüggések lehetőségeire a 
következő, szakirodalomból vett példát mutat
nám be (3. sz. ábra) [5].

A térbeli koordinátarendszer egyes tengelyei 
rendre: a sűrűség, az intervallumsebesség és 
az abszorpció. Az egyes kőzettípusokra vonat
kozó adathármasok a koordinátarendszer meg
határozott területein helyezkednek el, lehetővé 
téve így e típusok meghatározását (kősó, mész
kő, agyag, gázzal szaturált homokkő). Az ilyen 
jellegű analízist hazai viszonyok között is ígé
retes lenne kipróbálni.

A szeizmikus kiértékelés elvi lehetőségei kö
zül legtöbbet ígérő új felfogás a sztratigráfiai 
interpretáció.

E szemléleti módról a vonatkozó szakiroda- 
lom —* különösen az utóbbi 10 évben — a cik
kek sokaságát, jónéhány kézikönyvet, tovább
képzési jegyzetanyagot jelentetett meg. [6, 7, 
8, 9]. Az ezekre alapozott — igazán rövid — 
ismertetést a következőkben foglalnám össze. 
Mi tette lehetővé, hogy ma szeizmikus sztratig
ráfiai interpretációról beszélhetünk?

1. A szeizmikus adatregisztrálás és feldolgo
zás területén elért olyan fejlődési szín
vonal, hogy a szeizmikus jelek kismér
tékű változásaiban, anomáliáiban bízha
tunk, azokat a földtani modellel korrelá
cióba hozhatjuk,

2. a szeizmikus adatok megjelenítésében el
ért fejlődés, hogy ezeket az anomáliákat 
a szelvényeken nem tévesztjük szem elől,

3. a földtani üledékképződési folyamatok és 
környezet mélyebb megértése, és a szeiz
mikus interpretációban való érvényesítése,

4. végül, de nem utolsó sorban a geológusok 
és geofizikusok interpretációs szemléleté
nek közös, magasabb szintű egyesítése.

Az adatregisztrálás és feldolgozás kiemelt 
célja kell legyen a nem földtani okokkal össze
függő változások (torzítások) minimumra való 
csökkentése.

Mindenekelőtt fontos:
— a szeizmikus jel-amplitudó megőrzés,
— a széles frekvenciasáv, -
— a szeizmikus jel rövidítése és stabilizálása,
— a zaj és többszörösök eltávolítása,
— a migráció amplitúdó- és hullámforma

torzítás nélküli végrehajtása.
A szeizmikus szelvényeken így megmaradt 

hullámképi sajátosságoknak ezért alapvetően a 
földtani kép változásaival kell összefüggniük, 
S ezeknek sztratigráfiai értelem így adható.

Meg kell jegyezni, hogy hullámkép-karakter 
interpretációt a GKV-nál már régóta próbálunk 
alkalmazni. E tevékenységnek korábban az idő
szelvényeink információtartalma szabott igen 
jelentős korlátokat.

Ma véleményem szerint az adatregisztrálás 
és feldolgozás minősége a GKV-nál olyan szín
vonalon van, amely jó kiindulási alapot teremt 
a szeizmikus sztratigráfia hazai beindításához,

A szeizmikus sztratigráfiai interpretációt, en
nek fejlettségi szintjét a Geophysics 1981, au
gusztusi száma [10] — mely a geofizikai mód
szerek 1975—80 közötti fejlődését foglalja ösz- 
sze — a következőképp jellemzi.

A sztratigráfiai interpretáció kulcsa a refle
xiós jelformának a kőzetek akusztikus sajátos
ságaival való kapcsolata megértésében kere
sendő. Ehhez jelentős segítséget nyújt a szeiz
mikus modellezés, és a vertikális szeizmikus 
szelvényezés, valamint az adatfelvételezésnek 
és feldolgozásnak a jelfelbontást elősegítő ele
mei.

Az idézett közlemény szerint a szeizmikus 
sztratigráfiának ma már három fokozatáról be
szélhetünk :

1. Makrosztratigráfia, ahol a nagykiterjedésű 
medencék üledékképződési környezetének, s a 
lerakodott képződmények főbb fáciesegységei- 
nek regionális interpretációja történik meg.

2. Kvalitatív sztratigráfiai interpretáció, mely 
esetben speciális kőzetösszletek sajátosságainak 
kvalitatív analízisét hajtják végre a litológia, 
a porozitás, a szerkezeti felépítés, a területi ki
terjedés és forma meghatározása érdekében.

3. Kvantitatív sztratigráfia: ahol kiválasztott 
fáciesű képződmények anomáliáit térképezzük 
a porozitás — rétegvastagság, a gáz — fluidum 
kontaktus, és a valószínűsíthető póruskitöltés 
meghatározása érdekében.

Mindhárom fázisban igen jelentős szerepe 
van a mélyfúrásokból szerezhető földtani és 
geofizikai szelvényezési információknak ellen
őrzési és kalibrációs célból egyaránt.

Végül az idézett cikk az akusztikus fizikának 
és a földtani sztratigráfiának ebben az együt
tes alkalmazásában látja a gyakorlati kutatás
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egyik legfontosabb elemét, mely lehetővé teszi 
a szerkezetkutatásról a sztratigrájiai csapdák 
kutatására való áttérést.

Hogy állunk a GKV-ban ezeken a területe
ken? Meg kell mondani, hogy ezideig nem sok 
történt. Ez talán többek között azzal is össze
függ, hogy a szeizmikus szerkezetkutatás erőink 
nagy részét lekötötte, s ez eddig jelentős szén- 
hirdogénkutatási sikerekkel is párosult.

A szeizmikus sztratigráfiai interpretációnak 
két hazai próbálkozásáról tennék említést.

Az egyik egy makrosztratigrájiai interpretá
ciós kísérlet [11], a másik pedig, a kvalitatív 
sztratigráfia területére sorolható próbálkozás 
volt [12, 13].

5. ábra: ö t —2 jelű, Ё—D irányú szűrt összegszelvény

a

---------- b
---- .-----  c

4. ábra: A  zsanai gázmező szeizmikus időtérképe, a): 
szeizmikus idő-izovonalak: b) mélyfúrásokból megha

tározott gáz—vízhatár; c) szeizmikus vonal

Ez utóbbi a zsanai gázmező tárolórétegének 
szeizmikus detektálási kísérletét tartalmazza.

A 4. sz. ábra mutatja a zsanai gázmező tér
képét, a két, egymásra merőleges szeizmikus 
vonallal. Az ábrán feltüntettük még a gázos 
összlet tetejének szeizmikus időtérképét, vala
mint szaggatott vonallal a mélyfúrásokból meg
állapított gáz-víz határt. Az É—D-i szelvény 
szűrt, dekonvolvált és inverz (PVL) változatát 
rendre az 5, 6, 7. sz. ábrák mutatják. A bejelölt 
ablakokon belül a gáztest mélységét és határait 
a fúrási adatok alapján jelöltük meg. Látható 
a dekon-szel vény eken a jelalakátrendeződés és 
a határokon a jelforma hirtelen változása, míg 
a PVL-szelvényen a gázos zónában intervallum- 
sebesség-minimum figyelhető meg.

А К—Ny-i szelvény hasonló sorozata a 8. 9. 
10. sz. ábrákon látható.

A szakirodalom és a kezdeti hazai próbálko
zások ismeretében azt kell mondani, hogy a te-

7. ábra: ö t —2 jelű, É—D irányú ál-akusztikus impe
dancia-szelvény

6. ábra: ö t —2 jelű, ÉD irányú autoadaptiv dekonvol 
vált összegszelvény
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8. ábra: Öt—30 jelű, К—Ny-i irányú szűrt összeg
szelvény

sodik ellentétes értelmű) hirtelen akusztikus 
lépcsőhöz viszonyítva. A többi modell a főbb 
lehetséges akusztikus impedancia-képeket és a 
hozzátartozó jelalakváltozásokat jellemzi. S itt 
keresendő a kapcsolat a valóságban regisztrált

9. ábra: Öt—30 jelű, К—Ny-i irányú autoadaptív de- 
konvolvált összegszelvény

rületen gyors sikerekre nem számíthatunk. Sőt, 
ezirányú tevékenységünk során a tévedések, 
kudarcok lehetőségét sem szabad kizárnunk.

Gondoljuk csak meg, hogy a sztratigráfiai 
szemlélet alapját képező jelanalízist reális, za
jokkal együtt regisztrált csatornán kell végre
hajtanunk, s nem olyan szép modelleken, mint 
amilyeneket a 11. sz. ábra mutat. Itt különböző, 
fokozatos pozitív és negatív akusztikus impe
dancia-változások, és a kapcsolódó zérus fázisú 
waveletek vannak feltüntetve, az első (és má-

10. ábra: ö t —30 jelű, К—Ny-i irányú ál-akusztikus 
impedancia-szelvény

1 2 3 4 5 6 7
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jel, az ezt okozó akusztikus impedancia, és a 
földtani szelvény között. Ez a sztratigráfiai 
interpretáció kiindulási pontja.

A szeizmikus interpretáció hazai szénhidro
gén-kutatási célú feladatainak felvázolásánál a 
következőkből kell kiindulni:

— A földtani-szénhidrogénföldtani ismeretek 
jelenlegi szintje, az ebből adódó kutatási 
célkitűzések [14, 15].

— A szeizmikus felmértség jelenlegi állapota, 
és minőségi értékítélete.

— A szeizmikus módszer általános fejlődési 
irányai, ezekből a hazai adottságok közötti 
előrelépési lehetőségek megítélése [16].

A hazai kőolajipari szeizmikus kutatás hely
zete röviden a következő adatokkal jellemez
hető.

A GKV 1966-tól 1981. szeptemberéig 31 566 
km analóg és digitális jelrögzítésű reflexiós vo
nalmennyiséget mért be. E mérési anyag sem 
adatfelvételezés, sem feldolgozás szempontjából 
nem egységes, hanem állandó fejlődés jellemzi. 
Erről a vonalmennyiségről 1967—81 között ösz- 
szesen 189 darab különböző szintű és részletes
ségű jelentésben számoltunk be. (67 végleges, 
73 információs, 9 komplex jelentés és 40 adat
szolgáltatás).

Vizsgáljuk meg kissé közelebbről a kutatási 
területenkénti jelentések kiadásán alapuló te
vékenységünket. Ez a rendszer a vállalat meg
alakulásával egyidős, s mindezideig jól szolgálta 
a fúrásos kutatást. Ha azt a kérdést tesszük fel 
— s ez a szándékom —, hogy ez a hatékonyság 
javítható-e, s milyen módon, a következő gon
dolatmenet alapján válaszolhatunk.

12. ábra: Üllés—Szeged térségének szeizmikus vonalhálózata és a jelentések területei

Nézzük a következő ábrát (12. sz. ábra). Ez 
a kép Üllés—Szeged környékének szeizmikus 
vonalhálózatát, és a különböző négyzetekkel az 
egyes jelentéstérképek elrendeződését mutatja. 
Ezt a területet 45 darab, 1967—81 között külön
böző időszakokban készült, különböző (az adott 
időponti) ismeretességi szintnek megfelelő je
lentés fedi le. Ha itt pl. egy,a jelentésterületek
től eltérő kiterjedésű zónát akarnánk tanulmá
nyozni, először egységes felfogás és a legfris
sebb ismeretek felhasználásával újraértékelést 
kellene végezni.

Hasonló példát az ország bármely területré
széről be lehetne mutatni.

A vázolt problémák, s az itt nem részletezett 
egyéb hátráltató körülmények elhárítására, és

a kőolaj kutatási célok hatékonyabb szolgálata 
érdekében időszerűnek tartom a szeizmikus in
terpretációs munka szervezésének korszerűsí
tését. Lehetővé teszi ezt a földtani ismeretek 
vizsonylag magas szintje és a nagy szeizmikus 
méréssűrűség.

Az interpretációs munka új szervezési ala
pokra helyezése tulajdonképpen az ország rend
szeres és átfogó földtani-geofizikai vizsgálatára 
vonatkozó elvnek a kőolajipari szeizmikára vo
natkozó adaptálása. Ezt az elvet Fülöp József 
akadémikus korábban már több alkalommal ki
fejtette [lásd pl.: 17, 18].

Véleményem az, hogy a kőolaj- és földgáz
kutatási célokat szolgáló szeizmikus interpretá
ciós munkában is át kell térni a geodéziailag
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jól definiálható térképlapok szerinti adatren
dezésre és megjelenítésre.

Ezt a tevékenységet azonban nem stati
kusan kell végezni, hanem az új ismeretekkel 
állandóan ki kell egészíteni.

A jelentéskiadási tevékenységünk e térképla
pok vagy térképlap-részek és rövidített szöve
ges kiegészítés kiadásában testesülne meg.

Űj térképlap kiadására akkor kerülne sor, ha 
kiegészítő mérések történtek az adott területen, 
vagy új mélyfúrási adatok tették szükségessé a 
reinterpretációt. Ez úgy képzelendő el, hogy a 
módosított térképrészt a változatlan résszel 
összeszerkesztve közölnénk. Ez egyértelmű lenne 
a korábbi térképlapok félretevésével, mert a leg- 
frisebb térképlapon a legújabb ismeretességi 
fázis adatai lennének. Az áttekintés könnyebbé 
válna, mert nem kellene a korábbi térképek 
halmazával bajlódni.

E rendszerre való áttérés csak több éves mun
kával lehetséges, és végső kifejletében módot 
adna nagyobb, esetleg országrészeket magában 
foglaló területek térképsorozatainak összeszer- 
kesztésére, s hatékonyabban szolgálhatná a kő
olajkutatást.

Nem szorul külön bizonyításra az ilymódon 
rendezett és közzétehető térkép- és szelvény
anyagnak ,,Az ország természeti erőforrásainak 
átfogó tudományos vizsgálata” főirányú prog
ram keretében történő felhasználási lehetősége 
sem.

Ennek a munkának első fázisaként az egyes 
térképlapokon a jelenlegi ismereteink alapján 
átrendezést kell végrehajtani. A különböző idő
szakokban készült szeizmikus szelvényeket kell 
információtartalom szempontjából osztályozni, 
s a mai szemléletünk szerint hiányos informá
ciótartalmú szelvényeket az adott térképlapról 
törölni.

Erre tettünk a GKV kiértékelési osztályán 
munkatárásaimmal egy alföldi térképlap eseté
ben kísérletet.

A 13. sz. ábra a 808. sz. térképlap szeizmikus 
vonalhálózatát mutatja, mely összesen 1260,27 
km-t tesz ki. Ebből analóg mérés 976,27 km, míg 
digitális mérés 464,0 km. Az átvizsgálás ered
ményeként az analóg vonalak 76%-át tettük 
félre, míg a digitális méréseknek csupán 4%-a 
került hasonló megítélésre.

Be kel vallani, hogy ez az osztályozás egzakt 
kritériumok híján meglehetősen szubjektív. Le
het, hogy túlságosan merésznek is ítélhető. A

14

szempont az volt, hogy a megtartandó szelvény
ben legalább a pannon aljáig legyen szeizmikus 
információ, valamint az adatregisztrálási rend
szer lehetővé tegye esetleges újbóli feldolgozás
sal jobb szelvények előállítását, melyek részle
tes, esetleg sztratigráfiai interpretációra is al
kalmasak.

A 14., 15. és 16. sz. ábrák illusztrálják a 
félretett, a 17. sz. ábra pedig a megtartott vo
nalak szelvényképét.

Ezt követően készítettünk egy, a félretett 
vonalak nélküli térképlapot (18. sz. ábra). Ez a 
teljes mérésmennyiséghez képest 48%-kal ke
vesebb vonalat tartalmaz.
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14. ábra: HeM—44 szeizmikus időszelvény
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Ez a „takarítás” lehetővé teszi a térképlapok 
szeizmikus felmértségének korszerű és reálisabb 
megítélését.

E tekintetben különösen fontosnak tartom az 
információhiányos foltok körvonalazását, a meg
tartott vonalhálózat egységes újraértékelését. 
Ennek eredménye lehet új kutatási objektumok 
felderítése, a további mérések helyeinek kör
vonalazása.

S végül, úgy gondolom, hogy nem szorulnak 
külön részletes indoklásra a következő, a szeiz
mikus interpretáció feladatait, irányait érintő 
további szempontok. Ezek tételesen felsorolva a 
következők:

— Megvizsgálandó, hogy a termelő szénhid
rogénmezőink közvetlen környezetében, a 
szerkezetek szárnyain a szeizmikus térké
pezés kellő részletességű-e; ha nem, meg
felelő földtani modell alapján a részletező 
méréseket el kell végezni [19, 20].

— A mérési anyag térképlapok szerinti újra-

17. ábra: A— lOja szeizmikus időszelvény

rendezésénél és együttes interpretálásánál 
a munkát a legperspektívikusabb területen 
kell kezdeni [21].

— Továbbra is alapvető fontosságúnak kell 
tekinteni a szerkezetkutatást.

— A neogén képződmények szeizmikus analí
zisére megkülönböztett figyelmet kell for
dítanunk, mert a prognosztikus szénhid
rogénkincs közel 72%-át innen várjuk 
[14].

— A sztratigráfiai interpretációt és a sztra- 
tigráfiai csapdák kutatását a neogén kép
ződményekre kell elkezdeni [22].

— A neogénnél idősebb, elsősorban a mezo- 
zoós és paleozoós képződmények szeizmi
kus kutatásában — bár figyelemreméltó 
eredményeket is értünk el — további erő
feszítéseket kell tennünk [15]. Itt lényegé
ben a változatos reflexiós tulajdonságok
kal rendelkező, bonyolult szerkezeti fel
építésű képződmények reflexiós hullámai
nak értelmezési nehézségeire (többértel
műségére) gondolok. Az előbbrelépés 
útjait részletezés esetén a több-paraméte
res analízisben, a szeizmikán belüli komp
lexitásban (VSP, akusztikus log, modelle
zés), regionális méretekben a más felszíni
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18. ábra: Szegedi térképlap szelekció után megtartott szeizmikus vonalhálózata

geofizikai módszerekkel történő integrált 
értelmezésben, bizonyos kutatófúrások 
különböző kutatási fázisonkénti probléma- 
orientált telepítésében, s nem utolsó sor
ban a területet ismerő geológusokkal való, 
az eddiginél is szorosabb együttműködés
ben látom.

— Fontos tevékenységi terület továbbá a 
mezőn belüli szeizmikus kutatás, s az e 
feladatkörrel összefüggő részletező kvali
tatív, majd később kvantitatív sztratigrá- 
fiai interpretációs módszerek kidolgozása. 
A mezőn belüli szeizmikának két lényeges 
feladatköre lehet.

Egyik a régóta termelő mezők — amennyiben 
szénhidrogén-földtani szempontból érdekes — 
mélyebb zónáinak részletes szeizmikus felmé
rése [19].

A másik szeizmikus feladatkör az újonnan 
felfedezett szénhidrogénmezők területének rész
letező bemérése, és a mélyfúrásokkal történő 
szerves együttinterpretálása lehet. Ilyen ter
mészetű eredményes tevékenységről számos 
szakirodalmi közlés olvasható [10]. Az eredmé
nyesség a szerkezeti kép pontos meghatározásán 
túl bizonyos paraméter térképekben, részletes 
sztratigráfiai tagolásban, kedvező esetben a 
rétegtartalom valószínűsítésében mutatkozhat 
meg. Ennek gazdaságossága a mezőfeltárási— 
mélyfúrási költségek csökkentésében nyilvánul
hat meg. Magyarországon e lehetőségekkel még 
nem rendelkezünk, de a feltételek fokozatos 
megteremtésével előre lehet lépni ezen a terü
leten is.
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